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بیمه چیست؟
 بیمه هزینه جایگزین کردن وسایل را در موقعی که مشکلی پیش می آید، پرداخت می کند. 

برای مثال:
وقتی که مسافرت می کنید تلفن موبایل تان از جیب تان می افتد و می شکند و شما نیاز    �

به تلفن تازه دارید.  
تصادف کرده اید و برای کمک پزشکی و تعمیر ماشین تان نیاز به پول دارید.  �

بیمه نامه چیست؟
بیمه نامه یک قرارداد قانونی است که شما در آن به بیمه گر تان پول می دهید تا در موقعی که 
 مشکلی پیش می آید هزینه جایگزینی یا تعمیر وسایلی را که دارید بپردازد. برای اجنام این کار 

شما چیزی را که حق بیمه نامیده می شود می پردازید. 

بیمه گر چیست؟
بیمه گر شرکتی است که بیمه می فروشد. بیمه گرهای بسیار متفاوتی در استرالیا وجود دارند.

انواع بیمه
بیمه ماشین هزینه های ماشین شما را در موقع صدمه دیدن یا دزدیده شدن پرداخت    �

می کند.  
بیمه خانه )بیمه ساختمان( هزینه جایگزینی اشیا در موقعی که اتفاقی در خانه تان    �

بیافتد )برای مثال، خسارت ناشی از آتش سوزی یا طوفان( را می پردازد.  
بیمه محتوا هزینه جایگزینی یا تعمیر وسایلی را که در خانه دارید مثل مبلمان، لباس،    �

وسایل خانه و جواهرات می پردازد.  
بیمه عمر مقدار معینی پول را در موقع مرگ شما می پردازد. این پول به افرادی می رسد   � 
که شما انتخاب کرده اید پول را دریافت کنند ) این در بیمه نامه تان نوشته شده است(.  

بیمه مسافرت هزینه چیزهای خاصی را در موقعی که شما دور ازخانه هستید و دچار    �
مشکل می شوید می پردازد. برای مثال: اگر شما مریض یا مجروح شوید و به کمک    
پزشکی نیاز داشته باشید، اگر چیزی را گم کنید و الزم باشد که آن را جاگزین کنید،    
اگر چیزی از شما دزدیده شود و الزم باشد که که آن را جایگزین کنید ، یا اگر برنامه    

مسافرت تان عوض شود )برای مثال، پروازتان لغو شود(.  
بیمه درمانی مقداری از هزینه های پزشکی را در صورت مریض یا مجروح شدن شما    �

می پردازد.  
بیمه تلفن موبایل هزینه بعضی از مواردی را که می تواند برای تلفن تان پیش بیاید    �

می پردازد ) برای مثال، اگر خراب شود یا شما به آن صدمه بزنید(.  

بخاطر داشته باشید 
بیمه پولی است که شما برای مواقعی که اتفاقی بیافتد می پردازید.  �

بیمه هزینه جایگزینی چیزها را در موقعی که اتفاقی می افتد می پردازد.  �
در استرالیا بعضی موارد هستند که شما باید برایشان بیمه داشته باشید مثل ماشین تان.  �

از کجا کمک و اطالعات بیشتری بگیرید 

ایولی و اپول به خانه جدید 
اسباب کشی می کنند

ایولی و اپول از خریدن خانه جدید 
هیجان زده بودند. برای آماده شدن 

اسباب کشی به خانه جدیدشان، آنها 
مبلمان واثاثیه زیادی مثل تلویزیون و 
یخچال خریدند. آنها همچنین وسایل 

شخصی با ارزش مثل جواهرات و یک 
کامپیوتر داشتند. 

یکی از دوستان اپول به او گفت که بیمه 
بگیرد چون بیمه هزینه جایگزینی یا تعمیر 
وسایلی را که برایشان اهمیت دارند اگر 

اتفاقی بیافتد می پردازد. اپول در مورد 
چیزهایی که او و ایولی داشتند و چقدر 

آنها برایشان مهم بود فکر کرد. 

اپول با دو شرکت بیمه متاس گرفت 
تا بداند که هزینه یک بیمه نامه 

 چقدرخواهد بود. او می دانست که 
 بیمه نامه چیزی هست که او و بیمه 
گر در مورد اینکه چه چیزی بیمه می 

شود موافقت می کنند.

هر یک از شرکت های بیمه به اپول در 
مورد چیزی که پیش پرداخت نامیده می 
شود توضیح دادند. این مبلغی است که 
اگر اپول ادعایی بکند باید بپردازد. اپول 
می دانست که یک ادعا وقتی است که 
او از بیمه گر می خواهد برای چیزی که 

حتت پوشش بیمه نامه هست بپردازد.

اپول و ایولی تصمیم می گیرند بیمه 
خانه )بیمه ساختمان( را بگیرند تا اگر 

نیاز به جایگزینی یا تعمیر خانه شان 
داشتند بیمه برای هزینه آن بپردازد. 

آنها همچنین نوع دیگری از بیمه )بیمه 
 محتوا( می گیرند که اگر چیزی در 

 داخل خانه شان دزدیده شود یا صدمه 
ببیند هزینه اش پرداخته شود.محتوا 

 چیزهایی مثل لباس ها، مبلمان، وسایل 
و کامپیوترشان می باشد. 

ایولی و اپول در مورد انواع دیگر بیمه 
فکر می کنند. ایولی به اپول در مورد 

مادر دوست اش گفت که بیمه درمانی 
دارد که وقتی او مریض می شود به او 

در پرداخت بعضی از هزینه های پزشکی 
اش کمک می کند. 

ایولی و اپول و خوشحال هستند که برای 
خانه و محتوایشان در موقعی که اتفاقی 
بیافتد بیمه دارند. آنها در مورد گرفنت 

بیمه درمانی در آینده فکر می کنند. 

بیمه

 برای اطالعات بیشتر در مورد بیمه، از وب سایت MoneySmart به آدرس 
www.moneysmart.gov.au دیدن کنید یا به به شماره 630 300 1300 زنگ بزنید.
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